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2 FAUNA

El pingüí més rar del món, el pingüí 
d’ull groc, està en perill d’extinció.

3 ENERGIA

Els autobusos londinencs funcionen amb 
combustible preparat amb residus de cafè.

4 CONTAMINACIÓ

L’hidrogen, actor clau per a la reducció 
d’emissions i dependència energètica.

elperiodicomediterraneo.com

ANELLAMENT D’AUS A SOTERRANYES BAIXES, EL DIA 27
3 El dissabte que ve, 27 de gener, APNAL-Ecologistes en Acció de Vi-
naròs 27 ha organitzat la seua cita hivernal per al marcatge cien-
tífic d’aus en el paratge natural de Soterranyes. Carboners, pit-ro-
jos, pinsans, curruras, etc., seran típics en aquesta època de l’any. 
Per participar cal trucar per telèfon al 677 31 01 73.

MEDITERRÁNEO

FINALITZA EL CICLE DE 
MEDI AMBIENT A LA LLOTJA
3 La Llotja del Cànem va tancar 
ahir dimarts, 23 de gener, el ci-
cle «Desenvolupament sosteni-
ble i medi ambient» organitzat 
per l’UJI amb la conferència 
«Les arrels de la pau i la soste-
nibilitat: agricultura local eco-
lògica» de Pascual M. Ayet i Ma-
ria López, tècnics del Centre de 
Formació Ocupacional de Jar-
dineria i Viverisme de Càritas 
Diocesana de Sogorb-Castelló. 
També va oferir una ponència 
la professora de la Jaume I Leo-
nor Hernández.

EL PN DEL PENYAGOLOSA 
CELEBRA EL DIA DE L’ARBRE
3 Dissabte que ve, 27 de gener, a 
partir de les 10.00 hores, es durà a 
terme una excursió guiada orga-
nitzada pel PN del Penyagolosa en 
la qual els participants —és neces-
sària inscripció prèvia trucant al 
964 76 08 38 o enviant un mail a 
parque_penyagolosa@gva.es— visita-
ran el teix centenari del Barranc 
de la Teixera i conèixer la gran 
importància dels arbres en la vi-
da del bosc i en la contenció del 
canvi climàtic. De tornada, plan-
taran un saüc al costat del centre 
d’interpretació.

PASSEIG I PLANTACIÓ DE FLORA AUTÒCTONA A SERRA D’IRTA
3El PN de la Serra d’Irta ens convida a celebrar el Dia de l’Arbre 2018 
el dissabte, 27 de gener, de 10.00 a 13.30 hores. Des del parc oferiran 
la possibilitat de realitzar un passeig pel litoral de la Serra d’Irta per 
conèixer i apreciar la tasca tan important que les plantes realitzen en 
la conservació de la costa d’aquest espai protegit. En arribar a la Plat-
ja del Pebret, col·laboraran en la millora i conservació de la duna pre-
sent en aquesta zona realitzant un plantació de flora autòctona.

ELS INCENDIS EN BOSCOS MEDITERRANIS SERAN MÉS FORTS
3 Els incendis forestals en boscos mediterranis seran de major inten-
sitat pel canvi climàtic, segons un estudi publicat a la revista Ecological 
Monographs. Aquesta publicació assenyala que el canvi climàtic can-
viarà el règim dels incendis forestals, que seran de major intensitat i 
de difícil extinció, i comprometran seriosament les economies rurals 
i la recuperació dels boscos mediterranis. L’estudi l’encapçala el pro-
fessor de la Universitat de Lleida Víctor Resco de Dios.

NOVA ACTUACIÓ

Medi Ambient vol 
reforçar la població 
de l’anguila a les 
terres valencianes

R. D. 
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓ

L
a  C o n s e l l e r i a 
d’Agricultura, Medi Am-
bient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Ru-

ral ha participat, juntament 
amb representants municipals 

La Conselleria 
participa en una solta 
d’anguiles en diferents 
punts de la Comunitat

b i alumnes de centres escolars, 
en una solta d’anguiles en dife-
rents punts del riu Serpis amb 
l’objectiu de reforçar la població 
d’aquesta espècie .

A q u e s t a  a c t u a c i ó ,  q u e 
s’ampliarà a altres comarques 
de la Comunitat, pretén poten-
ciar l’existència de poblacions 
d’aquesta espècie, ja que es tracta 
de peixos que han vist disminuï-
da la seua distribució per causes 
diverses, com la presència de pre-
ses que li impedeixen assolir els 
seus «frezaderos» (llocs on van a 
pondre) òptims, la contaminació 

, la destrucció dels seus hàbitats 
o la sobrepesca. Les anguiles alli-
berades al riu Serpis provenen de 
la piscifactoria que la conselleria 
té a Tuéjar, on són criades prèvia-
ment. Aquesta instal·lació rep les 
anguiles de la quota que els pes-
cadors autoritzats lliuren a la 
conselleria i de les decomisas que 
es realitzen de la pesca furtiva.

REPOBLACIÓ / L’anguila europea és 
una espècie que tot i ser pescable, 
es troba en clara regressió i no s’ha 
aconseguit tancar el cercle per a la 
cria en captivitat. Per tant, es ne-
cessiten exemplars juvenils (angu-
les) per a la cria i la seva posterior 
repoblació, raó per la qual els pes-
cadors d’angula han de donar una 
part de les seues captures.

El Serpis és un dels principals 
rius angulers de la Comunitat. No 
obstant això, les condicions me-
teorològiques d’aquest any no han 
afavorit l’entrada d’angules des de 
la mar a les aigües continentals. 
Com a conseqüència d’això, es fa 
necessari reforçar les poblacions 
d’aquesta espècie en els principals 
rius del territori valencià. H

33Alumnes de centres escolars van participar en aquesta iniciativa de la Conselleria al riu Serpis.
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